
โครงการ “STRONG สา’สุขปะทิว ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง” 
ปี 2564 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว 

๑. หลักการและเหตุผล 

                   ข้าราชการเป็นทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐไปสู่
เป้าหมายและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าราชการจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่ทางราชการต้องการ และจากสภาวการณ์ในโลกปัจจุบันที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้ระบบราชการมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้สามารถบริหาร
ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาข้าราชการจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะสนับสนุนให้ระบบราชการ มี
บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ และนโยบายรัฐบาลที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาวะต่างๆ การพัฒนาข้าราชการจากเดิมที่เคยเน้ นให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสายงาน การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ปลูกฝังการมีทัศนคติที่ดีไม่ยอมรับการทุจริต เกิดความตระหนักกับปัญหา
การทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพ่ือหลีกเลี่ยงและป้องกัน/เฝ้าระวังการ
ทุจริตภายในองค์กร รวมทั้ง เสริมสร้างการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีพ้ืนฐานจิตที่พอเพียง มีความละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยการปรับประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอ่ืนๆ ในการสร้างฐานคิดจิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพ้ืนฐานความคิดของปัจเจกบุคคล โดยประยุกต์หลัก “STRONG: จิตพอเพียง
ต้านทุจริต” ตามหลักสูตรต้านทุจริต 
                   นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะสร้างสังคมและหน่วยงานภาครัฐของไทยให้มี
คุณภาพ และคุณธรรม มีวิสัยทัศน์ให้สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานส าคัญในการด ารงชีวิต สืบสานความเป็น
ไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสงบและมีสันติสุข และมุ่งส่งเสริมคุณธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย ๔ ประการ 
คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งเป็นคุณธรรมที่จะท าให้บุคคลมีความดี ความก้าวหน้าในชีวิต และเกิด
สันติสุขอย่างแท้จริง โดยเริ่มจากตนเอง ครอบครัว ไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของภาครัฐถือเป็นบุคคลตัวอย่าง จึงควรเป็นต้นแบบที่ดี และมีความเป็นจิตอาสาในการท าความดี สร้าง
ประโยชน์สาธารณะ พร้อมรับใช้ประชาชน สังคม และประเทศชาติ 
                   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว ได้ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรม วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย จึงจัดโครงการ “STRONG สา’สุข
ปะทิว ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง”ปี 2563 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว ขึ้น เพ่ือ
เสริมสร้างจิตส านึกของเจ้าหน้าที่ บุคลากรสาธารณสุข ของอ าเภอปะทิว อันเป็นก าลังขับเคลื่อนหน่วยงาน ให้
มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต ปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มีส านึกคิดจิตพอเพียง สร้างคนดีและคนเก่ง  

 



๒. วัตถุประสงค์ 
                   ๒.๑ เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของบุคลากรสาธารณสุข ของอ าเภอปะทิว ให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
                   ๒.๒ เพ่ือปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างการปฏิบัติ
ราชการให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 

๓. ผู้รับผิดชอบ 
  ชมรมจริยธรรมสาธารณสุขปะทิว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
  ข้าราชการเจ้าหน้าที่ บุคลากรสาธารณสุข ของอ าเภอปะทิว รวมทั้งสิ้น จ านวน 48 คน 

๕. หัวข้อการฝึกอบรม 
  5.1 การบรรยาย หัวข้อ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต สร้างฐานคิดจิตพอเพียง” 
  ๕.๒ หลังการบรรยาย ร่วมกันจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

๖. วัน เวลา และสถานที่ 
                   วันที่ 15 มกราคม ๒๕๖4 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบางสน สสอ.ปะทิว 

 ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                   ๗.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดจิตส านึกความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพ่ือส่วนรวม ปฏิบัติตน 
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีฐานคิดจิตพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                   ๗.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และ
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                     ๗.๓ คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   

 ๘. การประเมินผล 
                  8.1 มีการประเมินผลจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
        8.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดกิจกรรม 

9. ผู้เขียนโครงการ  

 

                   (.....นายฤทธี   เพ็ชรนิล.....)  
           ต าแหน่ง .....นักวิชาการส าธารณสุขช านาญการ..... 

 
๑๐. ผู้อนุมัติโครงการ 
                (.....นายสุทธิพงศ์  เหล่าศิริวุฒิ.....) 
                ต าแหน่ง ....ส าธารณสุขอ าเภอปะทิว........ 



ก าหนดการ 
โครงการ “STRONG สา’สุขปะทิว ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง”ปี 2564 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว 
 
เวลา 08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 
เวลา 08.45 - 09.00 น. พิธีเปิด โดย นายสุทธิพงศ์  เหล่าศิริวุฒิ สาธารณสุขอ าเภอปะทิว 
เวลา 09.00 - 12.00 น. การบรรยาย หัวข้อ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต สร้างฐานคิดจิตพอเพียง” 
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 14.00 น. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน นายสุทธิพงศ์ เหล่าศิริวุฒิ สสอ.ปะทิว 
เวลา 14.00 - 16.00 น. รว่มกันจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน นายฤทธี เพ็ชรนิล 
   
 
** หมายเหตุ :  1. อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 09.30 น. และเวลา 14.00 น.  
  2. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


